
ATÉ A CHINA – ROTEIRO 
 
SEQ.1 
Int./Dia/Balcão do aeroporto Galeão (RJ) 
 
No balcão de check-in do aeroporto internacional do Rio de Janeiro, um passageiro 
aparentando menos de trinta anos tem uma pequena mala aos seus pés, enquanto 
apresenta os documentos ao funcionário. 
 

FUNCIONÁRIO 
Tem bagagem pra despachar? 

 
PASSAGEIRO 

Não. 
 

FUNCIONÁRIO 
É conexão? 

 
PASSAGEIRO 

Não. 
 

FUNCIONÁRIO 
Não vai despachar bagagem? 

 
O passageiro balança a cabeça negativamente. O funcionário, já irritado, torna a 
perguntar: 

FUNCIONÁRIO 
Você vai pra China, não é conexão e vai despachar bagagem? 

 
SEQ.2 
Int./Dia/Área de embarque do aeroporto 
 
Corte para o mesmo passageiro, já na entrada da sala de embarque, apresentando o 
passaporte e passando sua pequena mala no aparelho de raio-X. 
 

NARRAÇÃO em OFF 
Só viajo com mala que caiba no bagageiro de dentro do avião. 

Pra onde quer que eu vá. 
Sempre tenho a impressão de que a bagagem despachada vai extraviar pra Guatemala. 

 
O passageiro se senta, aguardando a chamada do vôo. Ele olha para o seu passaporte 
como se olhasse para um objeto precioso, antes de guardá-lo em um dos seis bolsos de 
sua calça. 
 

NARRAÇÃO em OFF 
Eu não sabia que - para conseguir o visto chinês - o passaporte teria que valer seis 

meses além da data da viagem.  
Se não tivessem me indicado a polícia federal de Nova Iguaçu para renovar o 

passaporte, não teria dado tempo. 
 



SEQ.3 
Int./Dia/Unidade da Polícia Federal de Nova Iguaçu (Flashback) 
 
Dentro do prédio da Polícia Federal de Nova Iguaçu, o passageiro aguarda seu número 
ser chamado sentado em uma fileira curta de cadeiras, onde há meia dúzia de pessoas 
com a papelada na mão, também aguardando a vez. Há apenas um guichê funcionando. 
Uma mulher pede para a atendente: 
 

MULHER 
"Minha filha quer tirar passaporte pra filha dela, mas o marido sumiu.  

Desapareceu. Ninguém sabe onde ele tá. Como faz?" 
 
O passageiro olha pra outra mulher, magrela, com olheiras e de mini-saia, que anda 
inquietamente de um lado pro outro dos guichês. Quando o número dele é chamado, ela 
fura a fila e pergunta nervosamente para a atendente: 
 

MULHER MAGRELA 
"Eu tenho dois passaportes aqui na Polícia Federal há cinco anos. Dá pra pegar?" 

 
ATENDENTE 

"Depois de 90 dias, os passaportes voltam pra Brasília e são incinerados." 
 

MULHER MAGRELA 
"E dá pra pegar?" 

 
ATENDENTE 

"Eles foram incinerados!" 
 

MULHER MAGRELA 
"Mas não dá pra pegar mesmo?" 

 
ATENDENTE 
"Pegou fogo!" 

A mulher se surpreende. 
 
 
 
SEQ.4 
Int./Dia/Área de embarque do aeroporto 
 
Final do breve flashback, de volta ao passageiro já embarcando no avião. 
 

NARRAÇÃO em OFF 
Ela foi embora indignada com a Polícia Federal, que não apenas incinerou os 

passaportes dela de cinco anos atrás, como ainda deixou pegarem fogo. 
 
O passageiro acomoda sua mala no bagageiro sobre seu lugar, conforme planejado. Ele 
se senta no lugar próximo à janela. Em seguida, duas senhoras se sentam ao seu lado. O 
passageiro guarda seu canhoto da passagem em um bolso diferente do passaporte. 
 



NARRAÇÃO em OFF 
Apesar do nome errado na passagem, eles me deixaram embarcar no vôo. 

Meu nome veio ao contrário na passagem. 
Foram os chineses que emitiram o bilhete e eles trocaram o nome pelo sobrenome. 

Parece que acontece sempre. 
Tomara que não dê problema pra eu desembarcar lá. 

 
O passageiro olha para fora, enquanto o avião decola. Ao olhar para o seu lado, as 
velhinhas já estão dormindo. 
 

NARRAÇÃO em OFF 
Sentei na janela do avião na classe econômica e uma dupla de  
velhinhas francesas foi ao meu lado, impedindo a passagem. 

Viajei onze horas seguidas sem mijar. 
Não quis perturbar. 

 
O avião sobrevoa o Atlântico.  
 

NARRAÇÃO em OFF 
Não tem vôo direto. 

Tenho que descer na França e mudar de avião. 
Mais de trinta horas de viagem. 

Como é que pode levar mais de trinta horas? 
Se eu subisse em um balão e ficasse parado lá no alto – esperando –  

a China não iria chegar em mim em doze horas ? 
Não seria mais rápido? 

 
SEQ.5 
Int./Dia/Área de espera do aeroporto Charles de Gaulle (França) 
 
O passageiro está deitado em uma cadeira ergonomicamente planejada para funcionar 
praticamente como uma cama. Ele tem sua pequena mala aos seus pés e aguarda 
confortavelmente a chamada do vôo. 
 

NARRAÇÃO em OFF 
Essa foi a melhor cadeira que já encontrei para esperar vôos com conexão. 

 
SEQ.6 
Int./Dia/Interior de avião 
 
O passageiro está dentro do segundo avião. Desta vez, ele está sentado na cadeira do 
corredor. Pequenos monitores à frente dos passageiros exibem um vídeo informativo. 
 

NARRAÇÃO em OFF 
Embarquei no avião pra China. 

Desta vez sentei no corredor, pra poder mijar. 
 
O passageiro presta atenção nas informações do vídeo, falado em chinês com legendas 
em inglês. 
 



NARRAÇÃO em OFF 
O vídeo sobre a alfândega chinesa dizia que havia uma câmera térmica que media a 

temperatura dos corpos. 
Se detectasse febre, a pessoa iria pra quarentena. 

Se alguém espirrasse na alfandega, também iria pra quarentena. 
Depois de trinta horas viajando de avião, meu nariz começou a fungar. 

Será que eu estava gripado? 
Tomei mais vitamina C e outro Centrum. 

 
SEQ.5 
Int./Dia/Alfândega do aeroporto de Xangai (China) 
 
O passageiro desembarca do avião coçando o nariz e procurando câmeras térmicas nas 
paredes. Ao chegar na alfândega, ele entra em uma longa fila. Ele abre o zíper da lateral 
da pequena mala e retira muitos papéis de lá. Busca nos seis bolsos da calça o 
passaporte e vários outros papéis e documentos de tamanhos e cores diferentes. 
Dissimuladamente, ele coloca a mão na própria testa para conferir a temperatura. 

 
NARRAÇÃO em OFF 

Munido de todos os documentos, os convites, a carteira de vacinação 
internacional contra febre amarela e fingindo não estar fungando, entrei 

na fila dos estrangeiros. 
 

Está cada vez mais próximo de sua vez e ele está tenso, aguardando ser chamado por 
um dos nove guichês que convocam alternadamente os estrangeiros da fila. Ele avalia os 
atendentes, como se temesse que alguns fossem mais rigorosos que outros. Ao colocar o 
passaporte ao lado da passagem, ele relembra que seu nome está ao contrário. O nome e 
sobrenome no passaporte estão trocados na passagem. Finalmente ele é chamado. Seu 
nariz coça ao entregar o passaporte, mas ele tenta não demonstrar. A funcionária 
chinesa confere e carimba o passaporte rapidamente, devolvendo-o com expressão 
sorridente e dando boas-vindas. Ele segue adiante, surpreso. 
  

NARRAÇÃO em OFF 
Ninguém pediu documento nenhum. 
A moça sorriu e me deixou entrar. 

Entrei na China! 
 
Assim que o passageiro desembarca no saguão do aeroporto de Xangai, ele é 
recepcionado por dois jovens chineses com uma placa, que falam compulsivamente.  
 

NARRAÇÃO em OFF 
No aeroporto havia voluntários do festival para me recepcionar. 

Mas eles não entendem metade do que eu digo. 
 
SEQ.6 
Ext./Dia/Rodovia em Xangai 
 
Dentro do carro, o passageiro é levado pela rodovia repleta de carros parecidos. As 
placas em chinês são incompreensíveis. Tudo no país e gigantesco, monumental, 
grandioso. 



NARRAÇÃO em OFF 
O aeroporto fica em Xangai, mas eu tinha que ir pra uma cidade chamada Jiangyng, 

considerada uma cidade pequena na China. 
Só seis milhões de habitantes. 

O equivalente a Tiradentes, no Brasil. 
 

SEQ.7 
Ext./Dia/Hotel em Jiangyng 
 
O carro chega em um majestoso hotel. O passageiro desce e é por um batalhão de 
fotógrafos, que batem fotos compulsivamente. 

 
NARRAÇÃO em OFF 

Depois de mais duas horas de carro, chegamos ao Hotel Sheraton cinco 
estrelas de Jiangyng. 

 
SEQ.8 
Int./Dia/Interior do hotel em Jiangyng 
 
O passageiro entra no suntuoso quarto do hotel. O quarto do hotel tem um banheiro 
transparente. A divisão do banheiro para o quarto é uma janela de vidro. Ele faz uma 
careta. Depois de tirar os sapatos, o exausto passageiro desaba na cama. Assim que ele 
fecha os olhos, o telefone ao lado da cama toca. Ele atende. 
 

NARRAÇÃO em OFF 
Deitei, querendo dormir depois de 30 horas de viagem às quatro da tarde -  

enquanto seriam três da manha no Brasil - mas o telefone tocou informando 
a chamada para press conference. 

Nao fui; precisava dormir deitado um pouco. 
 

Ele fecha os olhos de novo, mas – quase imediatamente – a campainha do quarto toca. 
Ele se levanta e vai atender.  
 

NARRAÇÃO em OFF 
A funcionária queria arrumar o quarto. 

Expliquei que tinha acabado de chegar e que não havia nada pra arrumar. 
Ela não entendeu. 

 
A campainha do quarto toca. Ele se levanta e vai atender. 
  

NARRAÇÃO em OFF 
A campainha tocou de novo: era o entregador do jornal CHINA NEWS. 

 
A campainha do quarto toca. Ele se levanta e vai atender. 
 

NARRAÇÃO em OFF 
E tocou de novo: outra arrumadeira, pra trocar as toalhas que eu ainda não 

havia usado. 
 

A campainha do quarto toca. Ele se levanta e vai atender. 



NARRAÇÃO em OFF 
E tocou de novo: era a minha volunteer. 

Cada convidado tem uma voluntária pessoal. 
Elas cuidam de nós. 

Ela pediu: 
 

VOLUNTEER 
May I come in? 

 
O passageiro desiste de tentar dormir e abre a porta. A chinesinha pequenina e de 
uniforme entra no quarto com uma lista com o cronograma para os próximos dias. 
 

NARRAÇÃO em OFF 
O nome da minha volunteer era Summer. 

Ela repetiu dez vezes os horários marcados, até chegar na hora do compromisso. 
Como todos por aqui, era atenciosíssima e simpaticíssima, mas doida. 

Ela estuda cinema e gosta de filmes de kung fu. 
Depois de definir a programação, ela pediu: 

 
VOLUNTEER 

Let's talk. 
 

PASSAGEIRO 
Ok. 

 
VOLUNTEER 

Sit. 
 

NARRAÇÃO em OFF 
Sentei. 

 
VOLUNTEER 

Talk. 
 

NARRAÇÃO em OFF 
As conversas eram assim. 

 
SEQ.8 
Int./Dia/Restaurante do hotel 
 
O passageiro está no restaurante do hotel, servindo-se no sistema self-service das 
refeições. Com o prato ainda vazio, ele pára na frente de uma imensa panela cheia de 
pés de galinha fritos. 

 
NARRAÇÃO em OFF 

As refeições bizarras (incluindo pés de galinha fritos) acontecem no hotel. 
Resolvi comer sempre algo que eu nunca tivesse comido antes. 

Não dá pra saber se é doce ou salgado antes de provar. 
Ou se é porco ou carne. 

Às vezes, não dá pra saber nem depois de provar. 



SEQ.9 
Ext./Dia/Frente do hotel 
 
Na frente do hotel há várias pessoas subindo em um ônibus executivo. Com um crachá 
pendurado no pescoço, o passageiro também sobe. O ônibus segue até uma escola. 
Quando os convidados entram na escola, são recebidos pelos alunos enfileirados na 
entrada e batendo palmas. O passageiro fica surpreso e um pouco constrangido. 
 

NARRAÇÃO em OFF 
No dia seguinte acordamos cedo para fazer visitas a uma escola chinesa. 

Começamos pela Jyangyin Middle School, onde os alunos  
fizeram uma apresentação de dança com cheerleaders. 

 
O grupo de visitantes assiste as chinesas adolescentes dançando ao som de uma música 
americana inusitadamente de líderes de torcida. Na sala seguinte, os visitantes 
acompanham uma aula de desenho. O passageiro observa os alunos desenhando nos 
cavaletes. 

 
NARRAÇÃO em OFF 

Em seguida, passamos por uma aula de desenho. 
Ao invés de usar referências fotográficas ou modelo vivo, eles desenham 

copiando de desenhos de outra pessoa. 
A referência é algo que já era uma leitura gráfica feito por outro antes deles. 

Mas isso é muito comum: eles são formidáveis em copiar. 
Os desenhos eram muito bons. 

Cópias fiéis do desenho original. 
 
O guia convoca os visitantes a andarem mais rápido para cumprirem o prazo da vista. 
Seguem para outro setor da escola. Novamente, eles são recebidos na entrada por alunos  
enfileirados, desta vez tocando tambores. 
 

NARRAÇÃO em OFF 
A terceira parada foi na aula de música. 

Assistimos uma apresentação musical com instrumentos que eu nunca vi na vida 
executados por crianças de doze anos que estudam musica há oito. 

 
 
 
SEQ.10 
Ext./Dia/Saguão do hotel 
 
No saguão do hotel há alguns poucos computadores sobre uma mesa circular. O 
passageiro está sentado em um deles, digitando com aparente mau humor. Na tela, é 
possível ler o texto à medida que ele escreve: 
 
“A internet aqui é péssima. Além de cair o tempo todo, estão bloqueados o facebook, 
twitter, youtube e similares. Às vezes não consigo acessar sequer o meu email. 
E eventualmente os caracteres se transformam em chinês, sem que eu possa 我没有

什么可以” 
 



SEQ.11 
Ext./Dia/Salão de debates  
 
Em um enorme salão, dezenas de mesas estão viradas para o palco onde um grupo de 
debatedores enfadonhos divaga com o auxílio de intérpretes. Em uma das mesas está o 
passageiro, nitidamente enfadado. Ao seu lado há duas moças também claramente 
fatigadas. Elas falam furtivamente com ele e em seguida os três saem da sala 
clandestinamente. 

 
NARRAÇÃO em OFF 

O terceiro dia de fórum foi inócuo. 
Não consegui ficar muito tempo. 

A francesa e a argentina sentadas perto de mim também se cansaram e resolveram fazer 
compras. 
Fui junto. 

Procurei tênis de corrida. 
Na primeira loja os produtos não eram reliable e na segunda eram caros demais. 

Na loja de Li-Ning - um famoso esportista que virou marca - encontrei o 
tênis que era o melhor entre os mais baratos. 

E reliable. 
 

SEQ.12 
Ext./Dia/Rua 
 
O trio sai da sapataria. Lá fora, três respectivas voluntárias os esperam. Eles andam 
pelas ruas, entram em um supermercado separam-se e se reencontram: sempre seguidos 
pelas voluntárias. 
 

NARRAÇÃO em OFF 
No supermercado, comprei lembrancas típicas para os amigos, como pés de 

galinha embaladas a vácuo. 
 

O passageiro brasileiro paga suas compras antes das moças. Enquanto aguarda as 
meninas, ele se afasta poucos metros da saída, para olhar a rua, mas é imediatamente 
repreendido pela sua voluntária. 
 

NARRAÇÃO em OFF 
As voluntárias nos acompanham o tempo todo a todo lugar. 

Se ela diz que sairemos daqui a dez minutos e eu caminho pra conversar com 
alguém, ela me cobra: WAIT HERE. 

Ou: STAY HERE. 
 

Ele circula um monumento na rua. A voluntária faz o mesmo. 
 

NARRAÇÃO em OFF 
Elas nos seguem em todos os lugares. 

Preocupadíssimas. 
Carinhosas, de fato. 

Mas doidas. 
 



Em um breve flashback, o passageiro brasileiro levanta de sua mesa durante o debate. 
Ele tenta ser discreto, mas ela o segue. Ele entra no banheiro e consegue ver os pés dela 
colados à porta, de tão próxima.  

 
NARRAÇÃO em OFF 

Precisei sair de um dos debates pra mijar e três delas me perguntaram no caminho pra 
onde eu ia. 

Depois da minha explicação, uma delas ainda me esperou na porta do banheiro. 
Quero dizer, BEM na porta, quase dentro do banheiro. 

 
Fim do brevíssimo flashback, de volta à rua de compras, onde o passageiro agora 
caminha acompanhado por duas voluntárias, uma de cada lado dele. 

 
NARRAÇÃO em OFF 

E - vejam só como os mundos são diferentes - na volta das compras eu 
estava escoltado por duas chinesinhas que me disseram: 

-I love you. 
-And I also love you. 

-We all love you. 
-Because you are nice, easygoing and beautiful - sorry (ela riu de 

vergonha por errar o gênero) - handsome! 
 

SEQ.13 
Int./Dia/restaurante 
 
No restaurante, ele confere as opções gastronômicas do dia, com o seu prato na mão. 
Ele se serve, senta sozinho e almoça. 

 
NARRAÇÃO em OFF 

O almoço teve uma panela só de cabeças de peixe, outras três panelas com 
lagostins e uma panela com enguias. 

A população é grande demais; eles não podem desperdiçar nenhuma opção de 
alimento. 

Tudo vira comida. 
Mordi um pedaço de enguia, mas ela me mordeu de volta. 

É como se eu comesse uma enguia viva, pela textura e pela enorme espinha 
interna. 

 
SEQ.14 
Int./Dia/Banheiro do restaurante 
 
Ele entra no banheiro público do restaurante. Ao abrir a cabine individual, vê um buraco 
de louça no chão. 
 

NARRAÇÃO em OFF 
Exceto pelo banheiro do hotel, não existe vaso sanitário nos banheiros 

públicos chineses. 
Só um buraco no chão, com o lugar na louça pra apoiar os pés e se acocorar. 

Achei difícil. 
 



SEQ.15 
Ext./Noite/Rua 
 
O grupo de participantes do fórum sai do prédio de debates. O ônibus executivo lota, 
mas a guia explica que o outro chegará logo. O brasileiro e as duas amigas estrangeiras 
resolvem não esperar pelo próximo. 
 

NARRAÇÃO em OFF 
Resolvemos voltar pro Hotel (que eles chamavam de "Shilaiton") de táxi. 

Uma das voluntárias se ofereceu para nos acompanhar; eles não nos deixavam 
sozinhos de forma alguma. 

Ela se sentou no banco da frente e eu fui atrás, com a francesa e a argentina. 
O motorista fica protegido por um grande acrílico transparente, pra evitar 

levar facadas. 
Os táxis são baratos e honestos, mas o trânsito é sem lei. 

Nos cruzamentos, os táxis, ônibus, carros de passeio, motos, bicicletas, 
pedestres - todos avançam em todas as direções ao mesmo tempo! 

Não sei como não colidem todos. 
Não importa se o sinal está aberto ou fechado; todos avançam e forçam a 

passagem. 
Os pedestres andam na rua, os carros e motos andam nas calçadas; o 

semáforo muda de cor e ninguém se importa! 
Eu me pergunto o que será necessário para ser multado na China. 

Não estranharia ver motos subindo a escada rolante dos shoppings. 
O caos, o caos. 

Todos buzinando sem parar, mas sem raiva. 
Como se tudo estivesse normal; ele só está avisando que está passando. 

E aí sobe na calçada, tirando fina da minha perna. 
 

Visão subjetiva de dentro do táxi, de onde se podem ver as situações de trânsito citadas 
na narração. 

 
NARRAÇÃO em OFF 

As motos carregam crianças no banco de trás sem cintos. 
Soltas, sem se segurarem na mãe que pilota. 

Surpreendentemente, elas não caem. 
 

O táxi passa por ruas lotadas e cruza com uma motocicleta cujo condutor usa seu casaco 
vestido pela frente. 

 
NARRAÇÃO em OFF 

Os motociclistas usam o casaco ao contrário, vestido pela frente, pra 
evitar o vento frio no peito. 

 
O táxi estaciona em frente ao hotel. 

 
NARRAÇÃO em OFF 

Quando chegamos ao hotel "Shilaiton", o acrílico impedia que eu pudesse 
entregar o dinheiro ao motorista, que recebe por uma fenda ao lado do 

banco do passageiro da frente. 



NARRAÇÃO em OFF 
A voluntária (que trabalha no festival de graça) se adiantou e pagou nosso 

táxi. 
Dissemos pra ela que não era certo, que quem tinha que pagar éramos nós, 

entretanto ela não queria aceitar o dinheiro de jeito nenhum. 
A corrida custou onze yuans. 

Eu tentava colocar uma nota de dez na mão dela, mas ela não permitia. 
A argentina tirou a nota da minha mão e jogou no colo dela. 

Ela pegou a nota e pagou o motorista de novo (!) 
Entreguei uma moeda de um - pra completar os onze - pela janela, depois de 

sair e ela também entregou ao motorista de novo! 
Pagou duas vezes. 

Por alguma ética da cultura chinesa que preciso entender melhor, ela 
preferia pagar o motorista duas vezes do que ser ressarcida! 

O motorista aceitou. 
 

Na saída do táxi e entrando no hotel, ela estava envergonhada e dizia, tímida e com as 
mãos juntinhas: 

 
VOLUNTÁRIA 

Sorry, I'm so sorry. 
 

NARRAÇÃO em OFF 
A chinesinha voluntária que trabalhou de graça pra esse evento 

milionário pagou nosso táxi e pediu desculpas por isso. 
 

SEQ.16 
Ext./Dia/Rua 
 
Mais uma vez, o grande grupo sai do prédio do fórum de debates. Mais uma vez, o 
ônibus lota antes que o passageiro consiga entrar. Ele olha os jornais expostos na banca. 
 

NARRAÇÃO em OFF 
A primeira página de todos os jornais na China mostrava a tenista 

chinesa que ganhou Roland-Garros. 
 

SEQ.17 
Int./Dia/Supermercado 
 
Mais uma vez, o brasileiro, a argentina e a francesa desistem de aguardar o ônibus e 
conversam com as voluntárias. Elas concordam e os levam a um supermercado. 
 

NARRAÇÃO em OFF 
Antes de irmos ao hotel, pedimos para ir ao supermercado para comprar 

biscoitos e chocolates típicos. 
Resolvi comprar um saquê pra noite, porque a cerveja chinesa do hotel 

tinha 2% de álcool e todos dormiam sóbrios. 
 

Dentro do supermercado, eles se dividem. O brasileiro pára em frente ao setor de 
bebidas, mas o texto nos rótulos está em mandarim. 



NARRAÇÃO em OFF 
Como eu não tinha a mínima idéia do que estava escrito nas garrafas, pedi 

ajuda aos voluntários. 
Eles tinham entre dezoito e vinte anos; todos cursavam a universidade. 
Disse que eu procurava saquê, mas eles não entendiam o que era sakê. 

Fomos até a prateleira de bebidas e encontrei o que se parecia com o que 
eu buscava. Perguntei a eles o que era. 

Disseram que era vinho branco. 
Peguei outras garrafas. 

Disseram que também era vinho branco. 
Todas? 

Todas as garrafas da prateleira eram vinho branco, segundo eles. 
Não podia estar certo. 

Procurei alguma informação que não estivesse em mandarim no rótulo. 
Encontrei uma porcentagem, que certamente era o teor alcoólico do suposto 

vinho: 56% 
Cinqüenta e seis!!!  

Aquilo não era vinho! 
A outra garrafa dizia 43%  

Resolvi levar as duas. 
Quando eu disse que levaria ambas, o voluntário chinês que estava me 

ajudando ficou chocado. 
Ele me disse, seriamente: 

 
VOLUNTÁRIO 

Thousands of drivers died last year because of that. 
 

E apontou para a garrafa. 
Expliquei que não iríamos dirigir: uma garrafa seria para dividir entre os 
amigos no hotel e a outra seria um presente para levar pra um amigo no 

Brasil. 
Ele replicou, ainda sério e genuinamente preocupado: 

 
VOLUNTÁRIO 

But it will affect your brain activity. 
 

NARRAÇÃO em OFF 
Na fila do caixa, comentei com a menina argentina e o senhor francês sobre 

a postura sóbria e responsável do rapaz chinês. 
Laura, a argentina, disse que havia oferecido um gole de cerveja a eles na 

outra noite e eles recusaram, dizendo algo como "Nós, crianças, não 
podemos beber nem fumar." 

Os chineses de dezoito anos disseram isso. 
 

O grupo sai do supermercado em direção ao hotel, levando suas compras. 
 

NARRAÇÃO em OFF 
Fazia absoluto sentido eles não saberem identificar bebidas alcoólicas e 

confundirem aquela cachaça com vinho branco. 
Eles não bebem. 



SEQ.18 
Int./Dia/Museu 
 
O grupo passeia por um museu. Em todas as paredes há fotos de Mao. 
 

NARRAÇÃO em OFF 
No último dia, os convidados foram levados para  

 um centro histórico com um museu. 
Apesar da cultura oriental existente há milhares de anos, o museu mostrava 

fundamentalmente a história a partir de 1961. 
O foco principal era nas mudanças pelas quais o país passou e suas 

notáveis transformações a partir de Mao Tsé-Tung, cujo rosto está impresso 
em todas as cédulas. 

 
 

SEQ.19 
Ext./Dia/Ônibus 
 
O passageiro se senta no último banco do ônibus. Enquanto o ônibus faz o caminho de 
volta ao hotel pela última vez, ele observa as ruas e as pessoas. 
 

NARRAÇÃO em OFF 
Fomos para o hotel, onde eu viraria a última noite acordado, aproveitando 

as últimas horas até o carro nos buscar para o aeroporto bem cedo, para 
outras 36 horas de retorno. 

 
Em mais um último e breve flashback, o passageiro caminha à noite por uma das ruas 
do centro comercial da cidade, cercado por incontáveis luzes piscantes e gigantescas 
telas de Tv na lateral dos prédios, acompanhado – como sempre – por um voluntário. 
Desta vez, o mesmo jovem chinês que havia condenado a compra da bebida alcoólica. 

 
NARRAÇÃO em OFF 

Minha impressão era de um povo feliz, que se importa em ser feliz. 
Lembro de um dos voluntários, que me disse em algum momento dos passeios: 

- You are my buddy! Do you know why I like you? 
Eu não sabia; perguntei por quê. 

Ele respondeu: 
- Because you smile. 

 
Da janela do ônibus, ele contempla a cidade pela última vez. 

 
NARRAÇÃO em OFF 

Não sei se minha impressão é de turista, se é superficial ou ingênua demais. 
Mas fui muito bem tratado por todos que conheci e encontrei na China. 

E minha lembrança maior é do sorriso de todos eles. 
Volto pro Brasil feliz por ter ido. 

Eu me lembro delas e sorrio. 
 
 

*** 


